Rambleta del Pare Alegre, 98 • Hotel Don Cándido • Tel.: 93 780 38 39
De dilluns a divendres de 10h a 21h • Dissabtes de 9h a 14h • Pàrquing Gratuït

Soap Dreams
És un meravellós ritual purificant i antiedat realitzat amb sabó
d’Alep i oli d’argània que, en sinergia, rejoveneix la pell i la
torna més suau, llisa, vellutada i tonificant.
Una experiència que transporta a un veritable hammam de
l’Orient.

Aquest tractament consta de:

• Circuit de saunes i jacuzzi
• Píling corporal
• Hidratació corporal
• Infusió
Duració.: 90 min. aprox.
Preu: 49 €

6ª planta Hotel Don cándido. TEL:937803839. Pàrking gratuit

Caducitat 12 mesos
NO S'ACCEPTEN ABONAMENTS CADUCATS
No s’ accepten devolucions

Lulur ritual
Un ritual elaborat amb iogurt natural i fruites. Una
meravellosa sensació d'energia. Revitalitzant i refrescant,
estimula la circulació, eleva les defenses immunitàries,
contraresta l’oxidació i elimina les toxines i l'excés de
líquids.
La pell queda més nodrida més llisa i vellutada.
Aquest tractament consta de:

• Circuit de saunes i jacuzzi
• Massatge corporal amb iogurt
• Hidratació corporal
• Infusió
Duració.: 90 min. aprox.
Preu: 49 €

6ª planta Hotel Don cándido. TEL:937803839. Pàrking gratuit

Caducitat 12 mesos
NO S'ACCEPTEN ABONAMENTS CADUCATS
No s’ accepten devolucions

Lulur facial
La sinergia de vitamines A, C i E, unides al calci, els
omegues 6 i 3 del iogurt natural i les vitamines de la
taronja, la pastanaga i la llimona, aporta a la pell vitalitat i
accelera la reparació del teixit.
Ajuda a reduir dràsticament els senyals de l’envelliment,
tensant el contorn relaxat del rostre i nodreix , revitalitza,
estimula i reequilibra el pH de la pell.
Aquest tractament consta de:

• Higiene facial
• Tractament facial multi reparador
• Infusió
Duració.: 60 min. aprox.
Preu: 49 €

6ª planta Hotel Don cándido. TEL:937803839. Pàrking gratuit

Caducitat 12 mesos
NO S'ACCEPTEN ABONAMENTS CADUCATS
No s’ accepten devolucions

