MENÚ DE TRACTAMENTS MAJESTICSPA
MASSATGES A LA CARTA
Tècniques de massatge corporal relaxant, terapeutic o esportiu per a aconseguir
l´equilibri complet entre cos i ment.
MASSATGE

40 min

85€

60 min

120€

90 min

150€

FACIAL ORGANIC LUXURY
Les exclusives matèries primeres Hora Sexta , es posen sobre la pell com a joies
precioses, per a revelar el secret de la Longevitat.
DIGITAL DETOX
“ Extraordinaria acció Blue Light Protecction “

60 min

169€

ESTRELLES D'AIGUA
“ Tractament hidratant Regenerador “

60 min

169€

FACIALS NATURA BISSE
Tractaments facials que combinen tècniques de massatge facial Kobido per a
tonificar, relaxar i minimitzar el procés d'envelliment de la pell.
DIAMOND COLLECTION
“Tractament Global antiedad per a les pells més exigents “`
90 min
179€
C+C VITAMINE
“Una dosi de Vitamina C per a la teva pell “
60 min
125€
PELLS SENSIBLES
“ Tractament cosmètic hipoal·lergogen , ideal per a pells sensibles “
60 min

125€

Condicions
Benvolgut client,
Després de la situación generada pel COVID-19, MAJESTIC Hotel & Spa considera oportú, tenir
les instal.lacions del Spa tancades, podent realitzat tractaments corporals i facials sota petició,
de manera exclusiva i privada per els nostres clients.
Majestic Hotel & Spa ha pres les mesures necessàries per a assegurar que el seu tractamet es
realitza amb totes les garanties higiéniques que estableixen les autoritats. És per aquest motiu
que li detallem a continuación els diferents aspectes a tenir en compte.
Zona de Tractaments: 10ª Planta
Horari dels Tractaments: Dilluns a Diumenge de 10 :00h a 20 :00h
Reservi amb antelació :
-

La reserva del tractament es realitzarà sota petició ( amb un mínim de 24 hores
d´anteació a l´hora del seu tractament).
El servei es deu prepagar en el moment de la confirmació de la Reserva.

Política de Cancel.lació:
-

Preguem que modifiqui els canvis o modificacions de la seva reserva, amb un mínim de
24h d´antelació, per evitar el càrrec del 100%. En el cas de no presentar-se sense
avisar, amb l´antelació de 24 hores, no se li podrá retornar l´import pagat.

Benvinguda:
-

A l´entrada del Spa se li predrà la temperatura corporal i confirmarà que no ha estat en
contacte amb cap positiu COVID-19 durant els 7 dies anteriors.
Se li facilitarà gel hidroalcocholic i mascareta.
Se li facilitarà peucs d´un sol ús per a circular pel SPA.
Obligatori l´ús de mascareta ( exceptuant els tractaments facials)

Terapeuta :
-

S´higianitzaran les mans abans I despràs de cada treactament.
Utilitzaran mascareta i pantalla facial protectora durant els tractaments.
Ús de devantal d´un sol ús per a cada tractament: Llençols, tivalloletes facials,
tovalloles corporals, roba interior, peucs.
Ventilació de les cabines desprès de cada tractament.
Utilització de guants d´un sol ús, per a realizar el tractamet si el client ho requereix.
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