TREATMENTS
KEZELÉSEK

CLASSIC TREATMENTS
KLASSZIKUS KEZELÉSEK
MASSAGES / MASSZÁZSOK
ZAFÍR MASSAGE / ZAFÍR MASSZÁZS

80 min / perc

33 990 HUF

50 min / perc

25 990 HUF

50 min / perc

24 990 HUF

50 min / perc

27 990 HUF

50 min / perc

27 990 HUF

Extra-long essential oil massage from tip to toe: firm pressure techniques combined
with dynamic movements to focus on relaxing the demanded area.
Extra hosszú masszázs illóolajjal, mely tetőtől-talpig ellazítja testét. Ennél a masszázsnál erős nyomástechnikát
kombinálunk frissítő mozdulatokkal, miközben egy igény szerinti terület ellazítására összpontosítunk.

ANTI-STRESS AROMATHERAPY / STRESSZOLDÓ AROMATERÁPIÁS MASSZÁZS
Full-body massage with different essential oils. We personalize the treatment
and focus on the blockages and problematic parts of the body.
Teljes testmasszázs különböző illóolajokkal. A kezelés személyre szabottan,
a test problémás területeire összpontosítva történik.

ORGANIC SWEDISH / ORGANIKUS SVÉD MASSZÁZS
This massage focuses on the improved functioning of the muscles
and joints of the whole body while contributes to the overall well-being.
Ez a masszázs a test izomzatának és ízületeinek megfelelő működésére fókuszál,
miközben biztosítja a jó közérzetet.

HOT STONE MASSAGE / LÁVAKÖVES MASSZÁZS
Soft and relaxing massage that includes hot and cold lava stones.
The contrast of warmth and cold has a very positive effect on the vegetative nervous system.
Pihentető masszázs hideg- és meleg lávakövekkel. A hőérzet közötti kontraszt megnyugtatja
és megújítja a vegetatív idegrendszert; a kezelés a bőrre és az izmokra is jótékony hatást gyakorol.

HERBAL STAMP MASSAGE / GYÓGYNÖVÉNYES LABDACS MASSZÁZS
The aroma of the warm herbal stamps and the pleasant feeling
of the soft massage calms down the body, mind, and soul.
A lágy masszázs során a felmelegített gyógynövény labdacsok aromája
megnyugtatja a testet és lelket egyaránt.

CLASSIC TREATMENTS
KLASSZIKUS KEZELÉSEK

CLASSIC TREATMENTS
KLASSZIKUS KEZELÉSEK

TAILORED FOR BACK MUSCLES / HÁTKEZELÉSEK

HEAD AND FACIAL MASSAGES
FEJ- ÉS ARCMASSZÁZSOK

SPECIAL BACK MASSAGE / SPECIÁLIS HÁTMASSZÁZS

50 min / perc

25 990 HUF

Hot compresses preheat the muscles for the massage.
After it, a Dead Sea mud body wrap will help your back muscles to regenerate.
A kezelés forró borogatással kezdődik mely előmelegíti az izmokat a masszázshoz,
végül pedig egy holt-tengeri iszappakolás segíti a hátizmok és ízületek regenerációját.

CLASSIC FACIAL AND HEAD MASSAGE / KLASSZIKUS FEJ- ÉS ARCMASSZÁZS

INTENSE BACK-NECK-SHOULDER MASSAGE / INTENZÍV HÁT-, NYAK- ÉS VÁLLMASSZÁZS

Beautifying essential oils and warm lava stones make this treatment relaxing.
Szépítő illóolajok és meleg lávakövek teszik ezt az arckezelést igazán pihentetővé.

HOT STONE FACIAL MASSAGE / LÁVAKÖVES ARCMASSZÁZS
50 min / perc

24 990 HUF

We relieve muscle tensions and blockages with intense massage movements. This massage is intended
for pain management. After the treatment, we use hot stones to reduce fatigue and relax the whole shoulder and back area.
Fájdalomcsillapító, intenzív masszázs, mely oldja az izomfeszültséget.
A kezelés végén forró lávakövekkel lazítjuk el a váll- és a hátkörnyéki izmokat.

BACK-NECK-SHOULDER MASSAGE / HÁT-, NYAK- ÉS VÁLLMASSZÁZS

HERBAL STAMP MASSAGE / GYÓGYNÖVÉNYES LABDACS ARCMASSZÁZS
25 min / perc

17 990 HUF

25 min / perc

17 990 HUF

50 min / perc

29 990 HUF

FACIAL TREATMENTS / ARCKEZELÉSEK
CORRECTING / RÁNCTALANÍTÓ

Hyaluronic acid and white tea extract help the skin that lost its vitality.
This treatment smoothes the face, fills up wrinkles and significantly hydrates.
A kezelés során a hialuronsav és a fehér teakivonat kisimítja és feltölti a ráncokat, hidratálja az arcot, hogy bőre visszanyerhesse vitalitását.

25 min / perc

15 990 HUF

Relax your feet and pamper your calves with this foot massage.
Lazuljon el és élvezze relaxáló lábmasszázsunkat, mely az alsó lábszárra is kiterjed!
The reflex points on the feet can treat all organs, joints and body parts.
It is a perfect treatment to recharge our bodies.
A talp reflexpontjain keresztül kezelhető az összes szerv, ízület és testrész –
így kezelésünk által az egész test felfrissülhet.

25 min / perc

15 990 HUF

FEET TREATMENTS / LÁBKEZELÉSEK

FOOT REFLEXOLOGY MASSAGE / REFLEXOLÓGIÁS TALPMASSZÁZS

15 990 HUF

Essential oils of medicinal herbs relax and stimulate blood circulation in this massage.
A kezelés során használt gyógynövények illóolajai fokozzák a vérkeringést, miközben segítenek ellazulni.

This treatment includes classic Swedish massage movements to release pain
and fatigue from the back-neck-shoulder area.
A kezelés során klasszikus svéd masszázsmozdulatokkal lazítjuk el a problémás terület izmait.

RELAXING FOOT MASSAGE (INCL. CALVES) / RELAXÁLÓ LÁB- ÉS VÁDLIMASSZÁZS

25 min / perc

This relaxing treat is perfect for any occasion. / Ez a relaxáló kezelésünk tökéletes bármely alkalomra.

25 min / perc

15 990 HUF

TIME BALANCE FACIAL / FESZESÍTŐ

50 min / perc

29 990 HUF

50 min / perc

29 990 HUF

Stem cells and restructuring agents improving facial contour and enhancing tone on skin that has lost its firmness.
Bőrfeszesítő kezelésünk során javítjuk az arc kontúrját és fokozzuk a bőr tónusát.
Az őssejtek és újjáépítő összetevők együttesen biztosítják a bőr feszességét és regenerációját.

DELICATELY CALM / FINOMAN NYUGTATÓ

A unique combination of the sensitive complex and the skin defense complex calm and comfort the skin.
Az egyedülálló összetételű szenzitív komplex és bőrvédő komplex hatóanyag megnyugtatja a bőrt és kellemes érzést biztosít.

GENTLE CLEANSE / GYENGÉD TISZTÍTÁS
Choose this gentle cleansing treatment to improve problematic skin.
This facial provides concentrated, detoxifying support and will refine your pores.
Ez a kezelésünk koncentrált méregtelenítő támogatást nyújt a problémás bőrre és finomítja a pórusokat.

50 min / perc

29 990 HUF

ADRIENNE FELLER BEAUTY THERAPY
ADRIENNE FELLER SZÉPSÉGTERÁPIA

ADRIENNE FELLER BEAUTY THERAPY
ADRIENNE FELLER SZÉPSÉGTERÁPIA
HUNGARIAN SPRING BY ADRIENNE FELLER
BODY PEELING / TESTRADÍR

25 min / perc

17 990 HUF

During this treatment, we will get rid of the dead skin cells and stimulate body circulation.
In addition, the nourishing ingredients leave a velvety feeling long after the treatment.
Kezelésünk segít megszabadulni az elhalt hámsejtektől, miközben serkenti a vérkeringést.
A tápláló összetevők sima, bársonyos érzetet hagynak maguk után.

BODY PEELING & BALANCE MASSAGE / TESTRADÍR & BALANCE MASSZÁZS

SHINE

50 min / perc

31 990 HUF

First, we prepare your skin with a fine body scrub full of valuable nutrients. Then, gentle movements and the Five Elements
essential oil harmonize the body and soul. This treatment strengthens your immune system and releases stress.
A puha testradír értékes tápanyagokkal készíti fel a bőrt a masszázsra. A lágy mozdulatok és a Five Elements illóolaj gondoskodnak
a testi-lelki harmóniáról, miközben a kezelés támogatja az immunrendszert és segíti a bőr megújulását.

AROMAZEN MASSAGE / AROMAZEN MASSZÁZS

50 min / perc

29 990 HUF

20 min / perc

15 990 HUF

UP & UP LIFTING FACIAL MASSAGE / UP & UP LIFTING ARCMASSZÁZS
The face-lifting method vitalizes your skin, starts circulation,
smoothes the wrinkles while also relaxes the nerves and calms your mind.
Az arckontúr emelő metódusnak köszönhetően kezelésünk élénkít, beindítja a keringést,
kisimítja a ráncokat, miközben ellazítja az idegeket és megnyugtatja az elmét.

41 990 HUF

80 min / perc

41 990 HUF

50 min / perc

34 990 HUF

50 min / perc

34 990 HUF

25 min / perc

20 990 HUF

This treatment has a deep cell rejuvenating effect and leaves your skin feeling luxurious.
We restore the new cells with damask rose oil, which provides the skin a velvety, silky firmness.
A damaszt rózsaolaj bársonyos és selymesen sima feszességet biztosít a bőrnek,
fokozza az új sejtek képződését: ettől lesz kezelésünk mélyen sejtfiatalító hatású.

HUNGARIAN SPRING

Relaxing and harmonizing massage with cold mountain crystals and warm rose quartz sticks.
The power of beauty elixir reduces the appearance of wrinkles.
Pihentető és harmonizáló masszázs hideg hegyi kristályokkal és meleg rózsakvarc pálcákkal.
A szépségelixír ereje csökkenti a ráncok megjelenését.

80 min / perc

This treatment has a solid anti-aging solution and leaves your skin shining.
27 active ingredients and the algae extract provides extraordinary regenerating effects for the skin.
Erős öregedésgátló innováció a ragyogó bőrért. Az algakivonatok és a 27 egyedi hatóanyag
rendkívüli regeneráló hatást biztosítanak a bőrnek.

ROSE DE LUX

The Five Elements essential oils-based treatment harmonize your body and soul. It contributes to perfect
harmony by the dynamic movements of smoothness, detoxification and power.
A kezelés a világot alkotó 5 elemet hívja segítségül a test és a lélek harmóniájának eléréséhez.
Nyugtatás, méregtelenítés és dinamikus mozdulatok támogatják a megújulást.

MANDALA FACIAL MASSAGE / MANDALA ARCMASSZÁZS

FACIAL TREATMENTS
ARCKEZELÉSEK

This iconic therapy is rich in beautifying minerals, Hungarian thermal water and medicinal herbs.
In addition, it provides an anti-aging solution for mature skin.
Szépítő ásványokban, magyar termálvízben és gyógynövényekben gazdag ikonikus kezelés.
Öregedésgátló és hatékony lifting hatás az érett bőr számára.

PURE NATURE
Rich in natural herbs and beautifying essential oils, this treatment will firm and renew your skin.
Ez a kezelésünk természetes gyógynövényekben és szépítő illóolajokban gazdag; feszesíti, megújítja a bőrt.

20 min / perc

15 990 HUF

REJUVENATED EYES / FIATALÍTÓ SZEMKÖRNYÉK-ÁPOLÁS
This treatment rejuvenates and firms the sensitive skin around your eyes.
Intenzív feszesítő és fiatalító kezelés a szemkörnyéki, érzékeny területre.

ADDITIONAL TREATMENTS
KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSEK

ADDITIONAL TREATMENTS
KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSEK

BODY SCRUBS / TESTRADÍROK

HANDCARE AND MANICURE / KÉZÁPOLÁS

BALANCING BODY SCRUB / HARMONIZÁLÓ TESTRADÍR

25 min / perc

15 990 HUF

The green tea extract restores the balance of your skin, binds the free radicals and enhances your glow.
A kezelés során zöld teakivonatot használunk, mely visszaállítja a bőr egyensúlyát,
megköti a szabad gyököket és fokozza a bőr ragyogását.

REVITALIZING BODY SCRUB / REVITALIZÁLÓ TESTRADÍR

25 min / perc

15 990 HUF

The cocoa extract will improve the structure of your skin while generates antioxidants and oxygen.
A testradír kakaókivonatot tartalmaz, mely javítja a bőr szerkezetét, mindemellett antioxidáns- és oxigénképző hatással rendelkezik.

REVIVING BODY SCRUB / ÉLÉNKÍTŐ TESTRADÍR

25 min / perc

15 990 HUF

MANICURE WITH NAIL VARNISH / MANIKŰR LAKKOZÁSSAL

40 min / perc

13 990 HUF

MANICURE WITH SHELLAC / MANIKŰR SHELLAKKAL

40 min / perc

15 990 HUF

MANICURE SUPERIOR WITHOUT NAIL VARNISH
MANIKŰR SUPERIOR LAKK NÉLKÜL

40 min / perc

16 990 HUF

55 min / perc

17 990 HUF

60 min / perc

18 990 HUF

MANICURE SUPERIOR WITH NAIL VARNISH / MANIKŰR SUPERIOR LAKKOZÁSSAL
MANICURE SUPERIOR WITH SHELLAC / MANICURE SUPERIOR WITH SHELLAC
Hand scrub and special hand mask, in-depth nail care and Shellac.
Kézradír és speciális kézmaszk, mélyreható körömápoló kezeléssel és Shellac-kal.

25 min / perc

15 990 HUF

The green tea extract moisturizes the dry and irritated skin and leaves a smooth finish.
A testpakolás hidratáló zöld teakivonatot tartalmaz, amely nyugtatja a száraz, irritált bőrt.

FEET TREATMENTS AND PEDICURE / LÁBÁPOLÁS
25 min / perc

15 990 HUF

The nutritious cocoa extract enhances microcirculation and neutralizes free radicals.
A kezeléshez tápláló kakaókivonatot használunk, amely javítja a mikrokeringést és semlegesíti a szabad gyököket.

ENERGIZING BODY WRAP / VITALIZÁLÓ TESTPAKOLÁS

11 990 HUF

Hand scrub and special hand mask, in-depth nail care and varnish.
Kézradír és speciális kézmaszk, mélyreható körömápoló kezeléssel és lakkozással

BODY WRAPS / TESTPAKOLÁS

ANTIOXIDANT BODY WRAP / ANTIOXIDÁNS TESTPAKOLÁS

30 min / perc

Hand scrub and special hand mask, in-depth nail care. / Kézradír és speciális kézmaszk, mélyreható körömápoló kezeléssel.

The grape extract used for this treatment will revitalize and smooth your skin.
A kezeléshez különleges borszőlő kivonatot használunk, mely revitalizálja és kisimítja a bőrt.

CALMING BODY WRAP / NYUGTATÓ TESTPAKOLÁS

MANICURE WITHOUT NAIL VARNISH / MANIKŰR LAKK NÉLKÜL

25 min / perc

15 990 HUF

The anti-aging formula strengthens the skin while the wine grape extract has a firming, anti-wrinkle effect.
Az öregedésgátló formula borszőlő kivonattal, amely erősíti a bőrt, emellett feszesítő és ránctalanító hatású.

PEDICURE WITHOUT NAIL VARNISH / PEDIKŰR LAKK NÉLKÜL

50 min / perc

22 990 HUF

PEDICURE WITH NAIL VARNISH / PEDIKŰR LAKKOZÁSSAL

60 min / perc

23 990 HUF

PEDICURE WITH SHELLAC / PEDIKŰR SHELLAC-KAL

60 min / perc

24 990 HUF

PEDICURE SUPERIOR WITHOUT NAIL VARNISH / PEDIKŰR SUPERIOR LAKK NÉLKÜL

60 min / perc

25 990 HUF

75 min / perc

27 990 HUF

80 min / perc

29 990 HUF

Foot scrub and special foot mask, in-depth nail care. / Lábradír és speciális lábmaszk, mélyreható körömápoló kezeléssel.

PEDICURE SUPERIOR WITH NAIL VARNISH / PEDIKŰR SUPERIOR LAKKOZÁSSAL
Foot scrub and special foot mask, in-depth nail care and varnish.
Lábradír és speciális lábmaszk, mélyreható körömápoló kezeléssel és lakkozással.

COMBINATION / KOMBINÁCIÓK
ANY COMBINATION OF SCRUBS & WRAPS / BÁRMELY TESTRADÍR & TESTPAKOLÁS

50 min / perc

29 990 HUF

PEDICURE SUPERIOR WITH SHELLAC / PEDIKŰR SUPERIOR SHELLAKKAL
Foot scrub and special foot mask, in-depth nail care and Shellac.
Lábradír és speciális lábmaszk, mélyreható körömápoló kezeléssel és Shellac-kal.

PACKAGES
CSOMAGAJÁNLATAINK
TAILORED FOR BUSINESSMEN (MIN. 2 NIGHTS)		 76 990 HUF
TAILORED FOR BUSINESSMEN (MIN. 2 ÉJSZAKA)
BODY REBOOST MASSAGE / TESTREGENERÁLÓ MASSZÁZS		
50 min / perc
INTENSIVE FACIAL CARE FOR MEN / INTENZÍV ARCKEZELÉS FÉRFIAKNAK		
40 min / perc
MANICURE & PEDICURE ESSENTIALS / MANIKŰR & PEDIKŰR		
60 min / perc

REJUVENATING RETREAT (MIN. 2 NIGHTS)		 76 990 HUF
FIATALÍTÓ PIHENÉS (MIN. 2 ÉJSZAKA)
RENEWING SCRUB & MASSAGE / MEGÚJÍTÓ TESTRADÍR & TESTPAKOLÁS		
50 min / perc
BEAUTY ROSE FACIAL / RÓZSÁS ARCKEZELÉS		
50 min / perc
PAMPERED FEET / KÉNYEZTETŐ LÁBMASSZÁZS		
40 min / perc

ZAFÍR INDULGENCE (MIN. 5 NIGHTS)		 94 990 HUF
ZAFÍR KÉNYEZTETÉS (MIN. 5 ÉJSZAKA)
ANTI-STRESS AROMATHERAPY MASSAGE / STRESSZOLDÓ AROMATERÁPIÁS MASSZÁZS		
50 min / perc
ROSE DE LUX BEAUTY FACIAL THERAPY / ROSE DE LUX ARCTERÁPIA		
80 min / perc
RELAXING FOOT MASSAGE (INCL. CALVES) / RELAXÁLÓ TALP- ÉS VÁDLIMASSZÁZS		
25 min / perc
PEDICURE SUPERIOR WITHOUT NAIL VARNISH / PEDIKŰR SUPERIOR LAKK NÉLKÜL		
60 min / perc

HOW TO SPA

SPA HÁZIREND

Párisi Udvar Hotel Budapest’s Zafír Spa awaits you with excellent spa
and fitness facilities to choose from. Please practice care while using
the steam room, saunas, relaxation pool and Fitness room. The Párisi
Udvar Hotel Budapest does not bear responsibility for any incident
caused by the inappropriate use of the facilities. Please find our full
spa regulation at the entrance.

A Zafír Spa exkluzív szolgáltatásaival, kiválóan felszerelt
fitnesztermével és egyedülálló hangulatával várja kedves vendégeit.
Kérjük, hogy a szaunákat, a gőzfürdőt a medencét, valamint a Fitness
termet az erre vonatkozó szabályzat betartásával használják! Teljes
szabályzatunk megtalálható a Zafír Spa bejáratánál.

We suggest that our guests arrive 15 minutes before their spa
appointment. In case of late arrival, treatment times will be adjusted
according to availability. A 50% charge will be applied if the guest does
not cancel the appointment at least six hours in advance. Treatments
canceled within four hours before the reservation or no-shows will be
charged the total amount of the service.

Javasoljuk, hogy kezelésére 15 perccel korábban érkezzen!
Késedelmes érkezés esetén – a foglaltság függyvényében – a kezelés
időtartama lerövidülhet. Amennyiben a lefoglalt időpont 6 órán
belül kerül lemondásra, úgy a kezelés árának 50%-a felszámításra
kerül. Amennyiben a lefoglalt időpont 4 órán belül kerül lemondásra
vagy nem jelenik meg a kezelésen, úgy a kezelés teljes összege
felszámításra kerül.

ZAFÍR SPA IS LOCATED ON THE 1ST FLOOR
FOR BOOKINGS PLEASE E-MAIL SPA@PARISIUDVARHOTEL.HU
OR DIAL US THROUGH YOUR ROOM PHONE
+36 1 576 1618
WE WISH YOU A RELAXING STAY!

A ZAFÍR SPA AZ ELSŐ EMELETEN TALÁLHATÓ
FOGLALÁSHOZ KÉRJÜK VEGYE FEL A KAPCSOLATOT VELÜNK
A SPA@PARISIUDVARHOTEL.HU CÍMEN, VAGY HÍVJA A
+36 1 576 1618 TELEFONSZÁMOT.
KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!

