Walk in.
Float out.
סביבה נינוחה ושקטה ,בין אורבני לטבעי,
הקמנו את הספא של מלון סטאי כנרת.
במתחם הספא תוכלו לעבור חוויה שתסחף
אתכם מעבר לזמן ולמקום וליהנות מהשקט והשלווה
שמביא איתו הטיפול .תפריט הטיפולים בנוי כך שתוכלו
ליהנות ממספר טיפולים בחוויה בודדת אחת ,כך שלא
צריך לבחור בין לבין ,אלא ליהנות מגם וגם.

לפרטים נוספים
 04-8432410או שלוחה  410מהחדר.
Spa@thesetai.co.il

Embrace

יפולים מרגיעים ,מפנקים ,עמוקים ,ממוקדים
ומותאמים עבורך .אנו משתמשים במיטב
החומרים כדי לאפשר לך את הפינוק
המושלם וחוויה חושית מלאה.

טיפול חתימה
טיפול עוצמתי בעל ארומות ומרקמים יחודיים .העיסוי משלב אבני קריסטל ומוצרי הספא
המותאמים עבורך באופן אישי להשבת הויטליות הטבעית לעור.

עיסוי צ’אקרות
טיפול אנרגטי הכולל עיסוי במרכזי הצ’אקרות ליצירת איזון בין מערכות הגוף .עיסוי כפות רגליים
וגב ,הנחת אבני קריסטל במרכזי האנרגיה בגוף ,עיסוי קרקפת ועיסוי הוליסטי .הטיפול מחבר את
יסודות הרפואה הסינית המסורתית עם שיטות מערביות מתקדמות.

עוצמת הרכות
טיפול אנרגטי מרגיע על ידי הנעת הגוף .הטיפול משלב שיטות ריפוי עתיקות ללא שמן .המטפל
משתמש בשיטת העברת אנרגיה על ידי “רוקינג” ,חום ,דמיון מודרך ורייקי ליצירת תחושת איזון
כללית ושלווה מרבית.

שבדי קלאסי
עיסוי אירופי קלאסי לשחרור שרירים כואבים ולהפגת מתחים .המטפל משתמש בטכניקות מגע
ובתנועות עיסוי לכל אורך הגוף ,המזרימות אנרגיה מחודשת ,חום ורכות.

רקמות עמוקות
טיפול איטי ,עמוק וממוקד באזורים נרחבים בגוף לפי בחירה .בעזרת לחיצות ותנועות עיסוי
ממוקדות ניתן להגיע לשכבות העמוקות של הגוף ,לשחרר ולמוסס אזורי לחץ תפוסים .הטיפול
העוצמתי והדומיננטי יותיר אותך בתחושה של קלילות ושיחרור.

שיאצו
טיפול יפני עתיק יומין בו המטפל משתמש באצבעותיו ליצור לחץ על מרדיאנים שונים בגוף ולהגיע
להרגעה כללית של כל מערכות הגוף( .הטיפול מתבצע על מזרון ובלבוש נוח).

תאילנדי מסורתי
אמנות ריפוי מסורתית ,המשלבת לחיצות ומתיחות ומשפרת את גמישות הגוף .הטיפול מתמקד
בשחרור חסימות ובוויסות אנרגיית הגוף (מתבצע על מזרון ובלבוש נוח).

אבנים חמות
כוחה המרפא הטבעי של אימא אדמה מתמזג עם ידיו המיומנות של המטפל ומעניק טיפול חם
ומלטף באמצעות אבני בזלת מחוממות הטבולות בשמן שומשום חם ושמנים ארומטיים עם
ניחוחות עמוקים .אבני הבזלת ,המגיעות במגוון צורות וגדלים ,משמשות את המטפל בתנועות
העיסוי ומותירות את הגוף ברפיון שרירים כללי ותחושה נעימה של חום.

איורוודה
טיפול הודי עתיק בשמן שומשום חם ובטכניקות עיסוי מרגיעות לאורך כל ערוצי האנרגיה בגוף,
בשילוב נסך שמן שומשום חם על “העין השלישית” ועיסוי קרקפת מפנק (הטיפול מתבצע ללא
בגדים ועם כיסוי מתאים).

רפלקסולוגיה
עיסוי עתיק לכפות הרגליים בשילוב לחיצות בנקודות רפלקסולוגיות לשחרור מלחצי היום-יום.
טיפול נקודתי בכפות הרגליים ,הנושאות את כל כובד משקל הגוף ,משפיע עליהן מידית ועל הגוף
לאחר מכן .טיפול גם מענג וגם מטפל בכאבים.

ארומתראפי
עיסוי עדין ,רך ומלטף בעזרת שמנים ארומתרפיים המופקים מצמחים ומותאמים במיוחד עבורך.
העיסוי מעורר חושים ומוביל למחוזות שלווים .לבחירתך ,מגוון שמנים ארומטיים בניחוח נפלא
הניחנים בסגולות טבעיות להרגעה ,ויטאליות ,התחדשות והזנה.

פוינטס
עיסוי עדין לקצוות הגוף :הקרקפת ,כפות הידיים וכפות הרגליים .הטיפול כולל הפעלת לחץ והוא מקל
על כאבי שרירים ומשפר את זרימת הדם עד לתוצאה הרצויה  -תחושת רפיון.

עיסוי לנשים הרות
עיסוי לנשים הרות טיפול עדין ומלטף המפחית את תחושת הכבדות במהלך ההריון ,מרגיע ותומך בכל
מערכות הגוף (משבוע  16ואילך 50 ,דקות בלבד ).

Beauty
& Scalp
יטב טיפולי ההזנה מחכים לכם .החל ממיצוק,
חיטוב ,פיסול ויופי לגוף ולפנים וכלה במראה
זוהר ובריאות מהטבע.

פילינג גוף
הטיפול האולטימטיבי לפינוק העור .הוא מתחיל בקרצוף הגוף עם ריחות נפלאים וממריצים
במרקמים שונים לבחירתך .בהמשך ,עיסוי קצר ומרגיע להשבת החיוניות למראה הטבעי של העור.
הטיפול מחדש את תאי העור ,מנקה ביסודיות את הגוף ומותיר אותו חלק כמשי ,רענן ,נקי וצעיר.

פיסול וחיטוב העור
טיפול חווייתי לניקוי וחידוש העור ,מתבצע בעזרת רסיסי מלח ושמנים בתוספת אשכולית .עוזר
בהחלקת העור ,להמרצת הדם ומעניק הרגשה של רעננות מתמשכת .מיוחד לאזור הצלוליטס ואזורים
נבחרים להצרת היקפים.

עטיפת גוף
עטיפה חמימה של הגוף באצות ים  ,עשירות במינרלים .הטיפול עוזר בהזנת העור ,בהחדרת לחות
ובהמרצת הדם לסילוק רעלים ולעור זוהר ומחודש.

טיפול ניקוי וטיהור
טיפול ניקוי עדין לפנים ,לכל סוגי העור תוך כדי עידון גודל ומראה הנקבוביות .פילינג עדין המנקז
את משקעי היום מן העור ,ומסכה מרגיעה המעדנת את הנקבוביות ומותירה את עור הפנים נקי,
בהיר וזוהר.

טיפול להחדרת לחות
טיפול ממריץ המושלם לעור עייף .מעניק תגבורת בעוצמה גבוהה לחידוש החיוניות הטבעית של
העור והמשאבים הפועלים נגד הזדקנות.

עיסוי בחמאם הטורקי " קסה"
חוויה טורקית מסורתית של עיסוי וקרצוף הגוף בחמאם אותנטי .טיפול להמרצת מחזור הדם ,שחרור
שרירים תפוסים ופילינג הגוף המשאיר אותו רפוי ,משוחרר ,חלק כמשי וצעיר 40 .דקות בלבד.

