תפריט טיפולים

הרודס ויטליס אילת ,מלון ספא מפואר למרגלותיו של ים סוף ,מציע לאורחיו חוויה בלתי
נשכחת של רוגע שלווה ופינוקים.
בספא תוכלו למצוא מגוון רחב של טיפולי גוף ,עיסויים וטיפולי פנים .התחילו את החוויה
במתקני הספא – מפלי מים חמים וקרים ,ג’קוזי ,סאונות ולהיכנס לטיפול שבחרתם.
חברי צוות הספא ישמחו לייעץ ולעזור בבחירת הטיפול המתאים ביותר עבורכם.

טיפולי גוף
הרמוניה

טיפול המשלב עיסוי גוף ,עיסוי כפות רגליים ,עיסוי פנים ונסך שמן חם על המצח להשלמת
החוויה .הטיפול משלב רוגע ,פינוק ושלווה כאחד.

 70דקות ₪ 440

עיסוי אבנים חמות

טיפול מהמסורת האינדיאנית ,המשלב עיסוי עם אבני בזלת חמות הממיסות כל מתח בגוף ,חום
האבנים ממריץ את מחזור הדם ,עיסוי חוויתי ומפנק המשלב עיסוי במגע ידיים.

 60דקות  70 ,₪ 380דקןת ₪ 430

עיסוי רקמות עמוקות

שיטת טיפול עמוקה וממוקדת לשחרור השרירים ונקודות מתח באזורים שונים בגוף .מטרתו
שחרור השרירים והפגת מתחים.

 70דקות  50 ₪ 440דקות ₪ 380

עיסוי משולב

עיסוי המשלב מספר טכניקות טיפול ,הבסיס הוא עיסוי שוודי ובנוסף טכניקות לפי תחומי
התמחות המטפל .העיסוי מסייע לאיזון והרגעה.

 70דקות  50 ,₪ 440דקות ,₪ 350
עיסוי שוודי

עיסוי ארופאי קלאסי ,נעשה בחוזק בינוני ולשחרור שרירים ,העיסוי מסייע להפגת לחצים
ותחושת התחדשות.

 70דקות  50 ₪ 390דקות ₪ 320
עיסוי ארומתרפי

עיסוי עדין בשילוב שמן מועשר בתמציות ארומתיות מומלץ במיוחד להפגת מתחים ותחושת
רוגע ונינוחות.

 50דקות  70 ,₪ 340דקות ₪ 390

עיסוי קצוות Anti Stress

חוויה להפגת מתחים המשלבת עיסוי קרקפת ,כפות ידיים וכפות רגליים לתחושת שחרור בכל הגוף.

 50דקות  30 ₪ 330דקות ₪ 230

עיסוי צוואר כתפיים וגב  /עיסוי הקרקפת

עיסוי המתמקד באזור הגב והצוואר ,משחרר ומרגיע  /עיסוי קרקפת ללא שמנים’ מרגיע ומשחרר,
מפנק וחוויתי.

 30דקות ₪ 210

רפלקסולוגיה

תורת הרפלקסולוגיה מלמדת אותנו שכפות הרגליים הן השתקפות של כל הגוף .בטיפול זה
המטפל יעסה ויעבוד על כל כף הרגל לאיזון ולהרגעה כללית.

 30דקות  50 ₪ 230דקות ₪ 320
עיסוי לנשים בהריון

עיסוי לנשים הרות מתאים לנשים הרות משבוע  16עד שבוע  .36בעיסוי טכניקות מיוחדות
להקלה על סימפטומי תחושת הכובד ,הנפיחויות והמתח על הגב התחתון.

 50דקות ₪ 340

מהמזרח הרחוק
איורוודה

טיפול חוויתי בהשראת התרבות ההודית העתיקה .העיסוי מחולק לשני שלבים :שמן שומשום
חם לאורך הגוף

 70דקות ₪ 410

אביאנגה

טיפול הודי מסורתי ,ניסוך שמן שומשום חמים בתנועות ארוכות ,לאורך הגוף ,מרגיע ומשחרר.

 50דקות ₪ 330

שירודהרה

עיסוי פנים וראש בהשראת התורה האיורוודית שכולל נסך שמן שומשום חם על העין השלישית
(מצח).

 30דקות ₪ 210

עיסוי כפות רגליים Foot Massage

עיסוי מפנק לכף הרגל בקרם רגליים עשיר במינרלים.

 30דקות ₪ 190

טיפולי פילינג
טיפולי פילינג

לבחירתכם במגוון ריחות פילינג סקראב על בסיס מינרל מים המלח ושמנים ,לפתיחת נקבוביות,
הסרת התאים מתים ולזרימת דם.
מותיר את העור חלק כקטיפה ,להרגשה של רעננות ,התחדשות וניקיון.
*פקידת הקבלה תסייע לכם בבחירת הריח מהמגוון הקיים.

 50דקות  30 ,₪ 270דקות ₪ 220

עטיפות גוף
הקסם השחור

מסכת בוץ חמימה על כל הגוף ,עשירה במינרלים להפחתת כאבי פרקים ולהרגעה כללית

 50דקות ₪ 260
הקסם הלבן

עטיפת יוגורט טבעי ושמנים אתריים להרגעת העור והחדרת לחות ,משאיר את העור זוהר ורענן.

 50דקות ₪ 260
עטיפת אצות

מסכת אצות ים עשירה במינרלים להזנת העור וניקוי הגוף.

 50דקות ₪ 260

עטיפת שוקולד טבעי

עטיפת שוקולד חמימה במרקם קטיפתי ,להזנת העור ,שחרור מתחים ולשלוות חושים

 50דקות ₪ 290

טיפולי פרימיום
אפרודיטה

פילינג קוקוס ועטיפת יוגורט לריענון הגוף וחידוש התאים .לסיום ,עיסוי הגוף בשמן או קרם
ארומטי בניחוח קוקוס למראה עור קורן.
* להשלמת החוויה יוגשו יוגורט גרנולה ופירות.

 90דקות₪ 610 ,
ונוס

ניקוי עמוק של העור ע”י פילינג אשכולית לריענון התאים ועבודה על הצלוליט .עטיפת אצות או
גוף העשיר במינרלים להזנת העור ולמראה מתוח וזוהר ואחריו עיסוי ארומטי מרגיע.

 90דקות ₪ 630
חבילת פאלאס

פילינג מלח ממריץ לניקוע בעור ואחריו החדרת לחות באמצעות עיסוי משולב.

 80דקות ₪ 440

צדפות ים ויטאליס

עיסוי בצדפות ים ,מתבצע עם צדפות “טייגר” המגיעות מחופי הפיליפינים .בעיסוי זה הצדפות
מתחממות ושומרות על חום לאורך כל זמן הטיפול .זהו עיסוי ייחודי ,מפנק וחוויתי.

 60דקות ₪ 450

אספרסו שוקולה מתחילים את החוויה בעיסוי  40דקות ומיד אחריו פילינג קפה לניקוי העור,
ולהגברת חילוף החומרים .לאחר המקלחת עטיפת שוקולד חמה להזנת העור ,שחרור שרירים
ושלוות חושים.

 90דקות ₪ 610

רוז הרמוני

בחיבור לטבע נתחיל בטיהור ופינוק כפות הרגליים במי ורדים .לאחריו ,עיסוי אוריינטלי ,מרגיע
ומאזן להרפיית מתחים בשמן ורדים.

 60דקות₪ 390 ,
קסם המנטה

טיפול מרענן במיוחד .מתאים כטיפול מעורר במצבים של עייפות הרגליים .הטיפול יחל בהשריית
הרגליים במים פושרים עם נענע ושמן מנטה ועיסוי כף הרגל עד הברכיים

 60דקות ₪ 390
קסם האלוורה

מתאים במיוחד במקרים של כוויות שמש בעור או גירוי אחר .עטיפת הגוף באלוורה ומסיכת
פנים של פלחי מלפפון מרעננים.

 50דקות ₪ 390

חבילת טיפולים זוגית

לאחר הטיפול ,נלווה אתכם לחדר שקט אשר צופה אל הים ,בו תהנו מחליטות צמחים ומוזיקה מרגיעה,

ערב קסום פרטי
בין השעות ₪ 1,500 21:00-24:00

חוויה רומנטית וייחודית למרגלות המפלים בספא ויטאליס .הערב יחל בעיסוי שוודי בחדר זוגי ובילוי
במתקני הספא שיעוצבו במיוחד עבור שניכם.
*בנוסף ,יוגשו לכם פירות חתוכים טריים ,פרלינים ויין אדום או שמפניה לבחירתכם.

המקדש הזוגי

שבדי  /משולב לזוג

 50דקות  70 ,₪ 680דקות ₪ 810

חוויה לשניים ,עיסוי משחרר ומרגיע לכל אחד מבני הזוג ,בחדר זוגי * בסוף הטיפול ולסיום מושלם,
יוגשו לכם פירות טריים חתוכים ויין אדום

אהבה בויטאליס

פילינג קוקוס להרגשת רענננות
עיסוי אירוודה מרגיע

 30דקות
 70דקות

פילינג קוקוס להרגשת רענננות
עיסוי ארומתרפי מפנק
פינוק לרגליים במנטת בר

 30דקות
 50דקות
 30דקות

₪ 1100

רומנטיקה לשניים

₪ 1400

חבילות יחיד מפנקות
התחדשות

 30דקות
 30דקות
 60דקות

פילינג קוקוס להרגשת רענננות
עטיפת בוץ  /אצות לניקוי רעלים
עיסוי אבני בזלת חמות

₪ 730

חבילה מטהרת לגבר – במיוחד בשבילך

פילינג מלח להתחדשות ונקיון העור /
עטיפת בוץ עשירה במינרלים
עיסוי פנים ומסיכה
עיסוי רקמות עמוק

 30דקות
 50דקות
 50דקות

₪ 765

חבילה מטהרת לאישה – במיוחד בשבילך

פילינג קוקוס להרגשת רענננות /
עטיפת אצות להזנת העור
עיסוי פנים ומסיכה
עיסוי ארומתרפי מפנק

 30דקות
 50דקות
 50דקות

₪ 750

טיפולי פנים מבית

CASMARA

 GOJIהסוד הטיבטי  -טיפול חוויתי טהור ומפנק מהרי ההימלאיה

טיפול אנטיאוקסידנטי רב עוצמה המבוסס על תמצית פרי ה GOJI -מהרי ההימלאיה בתוספת
מרכיבים טבעיים נוספים שגודלו בחקלאות אקולוגית בטכנולוגיה חדשנית מאוד ופעילה .טיפול
זה מתאים לנשים וגברים בכל גיל ולכל סוג עור במיוחד לעור עם סימנים ראשוניים של הזדקנות
מוקדמת עם הופעתם של קמטוטים ,קמטי הבעה ,כתמי פיגמנטציה ורפיון קל בעור .זהו טיפול
חוויתי מאוד עם עיסוי מרגיע ומסיכה ארומטית אדומה מרעננת.

 50דקות ₪ 360

 – Intensive Q10טיפול אנרגטי מזין וממריץ

טיפול הזנה לעור יבש ומקומט עם סימני הזדקנות מוקדמת כתוצאה מחשיפה לשמש וגורמים
סביבתיים אחרים .טיפול חוויתי זה מספק אנרגיה לתאים ומסייע בטיפול בעור יבש ,מיובש וחסר
זוהר וברק .טיפול זה מחליק קמטים ומשפר את מעטה ההגנה החיצוני של העור.

 50דקות ₪ 360

 - ShineStopטיפול מטהר לעור שמן ומעורב

טיפול פנים מתקדם אנטיספטי לטיהור וניקוי עור שמן עם הפרשה מוגברת של שומן על פני
העור.טיפול מקצועי זה מסייע באיזון בלוטות החלב ומפחית עודף ברק .זהו טיפול אופטימלי
לאנשים הסובלים מסבוריאה ועור בעייתי .טיפול זה כולל ניקוי עמוק במידת הצורך .טיפול זה
מסתיים במסיכה שחורה אנטיספטית קרה מרגיעה ומרעננת.

 70דקות ₪ 430

 – RGnerinטיפול פנים ליצוק עור הפנים

טיפול פנים חדשני בעל אפקט מתיחה ואנטי אייג’ינג למניעה והפחתה של קמטים וקמטוטים בעור .בטיפול זה
משולב פילינג יוקרתי להסרה אפקטיבית של תאים מתים והתחדשותם .טיפול זה מגן על העור ומעניק לו מראה
מתוח וזוהר.

 50דקות ₪ 450

מסיכת זהב  24קראט – טיפול פנים יוקרתי לעור בריר וזוהר במיוחד

טיפול רב עוצמתי המכיל קוקטייל שלל מינרלים וויטמינים החיוניים לתפקוד התקין של העור .טיפול זה כולל מסיכה
ייחודית המכילה אבקת זהב להחייאה והתחדשות דרמטית של עור הפנים ולהפחתה של סימני הזדקנות מוקדמת
בעור.

 50דקות ₪ 490

 - Pure Oxygeטיפול חמצן להחייאה של העור

טיפול חמצן פעיל בטכנולוגיה חדשנית לעידוד חילוף החומרים בתאים ,חידוש והחייאה של תאי העור .מעניק לעור
מראה בריא וזוהר ,טיפול זה כולל החדרה של מרכיבים פעילים ,עיסוי ייחודי ושימוש במסכה טיפולית מתקלפת על
בסיס אצות .מיועד לכל סוגי העור ובכל גיל.

 50דקות ₪ 330

*הטיפולים אינם כוללים ניקוי עמוק להוצאת קומודונים ,תוספת לניקוי עמוק

 20דקות – ₪ 70

טיפולים להשלמת המראה
פדיקור  /מניקור

פדיקור קלאסי  60דקות ₪ 230
מריחת לק 15דקות ₪ 60

מניקור קלאסי  50דקות ₪ 130
פדיקור  +מניקור  90דקות ₪ 320

מריחת ג’ל לק  40דקןת ₪ 130
מניקור ולק ג’ל  60דקות ₪ 190
פדיקור ג’ל 110דקות ₪ 380

בנייה עם ג’ל  60דקות ₪ 260
הסרת לק ג’ל  30דקות ₪ 80

ג'ל

רצוי להגיע,
 15דקות לפני הטיפול וזאת על מנת למלא שאלון בריאות והסדת תשלום .בחלוק ובנעלי בית לטיפולח שיאצו
ותאילנדי ,בביגוד קל ונח .הגיעו בזמ ,במידה והנכם מאחרים  ,משך זמן הטיפול יקוצר בהתאם .ללא תכשיטים
ודברי ערך.
הטבות,
אורח שהזמין טיפול בספא ,זכאי להינות ממתקני הספא ביום הטיפול / .בהגיעתך לטיפול ניתן לקבל חלוק ו/או
לוקר תמורת פיקדון.
ימים ראשון  -שבת בין השעות  8:00-16:00ומהשעה 17:00-20:00
למעט ימי ד’ בהם הספא עובד רצוף עד השעה .18:00

