Hotel Clermont oferă o gamă diversificată de servicii de relaxare şi înfrumuseţare. Calitatea deosebită, recunoscută la nivel mondial, a produselor cosmetice
utilizate şi profesionalismul personalului ce deserveşte Health & Beauty Center Clermont reprezintă garanţia unor servicii de excepţie.
Tratamentele corporale bazate pe fito-extracte organice măresc sănătatea corporală şi redau tinereţea. Acestea au rolul de a combate în primul rând efectele
nocive/negative ale ritmului stresant al vieţii zilnice.

Ritual senzorial „POLYNESIA”
Acest ritual te poartă într-o călătorie exotică în 3 paşi pentru o terapie relaxantă şi senzorială. Există o armonie
perfectă între Monoi Tahitian, cu efecte protective şi hidratante şi Alga maro, bogată în magneziu, cu puternice
proprietăţi de relaxare.
Prima escală: Vanilla Island. Amestecul de nisip alb din Bora Bora, sare de mare şi coajă de
nucă de cocos intensifică exfolierea şi netezeşte pielea. Complexul de Algo-Monoi Sargassum şi Vanilla
Tahitensis ajută la relaxare iar uleiul de plante de caise, jojoba şi migdale asigură hrănirea şi netezirea
pielii prevenind îmbătrânirea prematură a acesteia.
Escala în Bora Bora continuă cu masajul Mahana. Realizat cu săculeţi de nisip cald, este un
masaj de relaxare incredibil, transmis din generaţie în generaţie şi practicat pentru a trezi simţurile, a te
simţi bine în propriul corp şi pentru a restabili circulaţia energiilor.
Calătoria se încheie în Insula Sacră. Pentru hrănirea şi hidratarea pielii se aplică Uleiul Sacru de
Polynesia îmbogăţit şi parfumat cu Monoi Tahitian pentru a oferi corpului o ultimă atingere sublimă.

Terapie „INDOCEANE” cu alge maronii şi lotus

Este o nouă abordare a relaxării. O tehnică de masaj unică şi exclusivă Thalgo.
Balsamul Qi-Marine® se bazează pe extracte de alge brune bogate în amino-acizi tonifianţi, microelemente şi anti-oxidanţi care sunt combinate cu uleiuri esenţiale de Lotus Sacru şi Pachouli. Este ideal
pentru masarea şi relaxarea centrilor energetici (plex solar, talie, zona sacrală etc.).
Pielea este perfect curăţată datorită amestecului de sare de mare şi zahăr recâştingându-şi delicateţea şi
textura. Hrănită şi relaxată de uleiurile vegetale şi esenţiale, pielea este delicios de suplă şi fină.
Extractele de lămâie, mandarină verde şi grapefruit contribuie la o împachetare eficientă cu efect
relaxant şi purificator.

Terapie „MARINE EXPRES”

Un tratament corporal perfect pentru doamnele moderne, active, ultra-feminine aflate în căutarea unei siluete
întinerite şi redefinite.
Exfolierea (cu extracte de alge roşii) permite înlăturarea celulelor moarte astfel încât pielea îşi
recapătă strălucirea şi moliciunea. Microcirculaţia şi reînnoirea celulară sunt stimulate determinând o
piele mai sănătoasă.
Masca de corp (împachetare corporală tonică cu alge marine) asigură o piele profund hidratată şi
catifelată asigurând în acelaşi timp remineralizarea pielii.
Hidratarea pe bază de extracte de cafea verde, lotus sacru şi alge bogate în omega-3 şi omega-6 are efecte deosebite – silueta îşi
recapătă fineţea şi liniile armonioase deoarece pielea este hrănită şi întinerită.

Terapie „TROPICAL ESCAPE”

Prima linie pentru corp ce încorporează cele mai performante ingrediente folosite în medicina anti-aging:
colagen, elastină, acid hyaluronic şi retinol acţionează ca un adevărat tratament pentru eliminarea ridurilor corporale.
Exfolierea cu De-Aging Saltmousse este calea naturală pentru restabilirea sănătăţii pielii şi aspectului radiant prin eliberarea
puternică de ioni negativi. Această formulă unică infuzează pielea cu apă de mare deshidratată.
Masca de corp (împachetare tropicală cu ananas şi papaya) previne îmbătrânirea prematură a pielii. Hidratează intens iar pielea
este complet hrănită şi întinerită relevând o reducere uimitoare a încreţiturilor pielii şi ridurilor.
Hidratarea pe bază de extracte de papaya şi ananas este fixată cu ajutorul acidului hyaluronic iar redobândirea tonusului şi a
elasticităţii pielii oferă rezultate de întinerire vizibile.

Exfoliere corporală „AQUATIC SCRUB”

Exfolierea corporală “Aquatic Scrub” foloseşte beneficiile oceanului combinând puterea unică de exfoliere a sării de
mare cu uleiurile revigorante pentru a rezulta o piele fină, rafinată, moale la atingere. Amprenta marină îşi pune semnătura pe
împrospătarea pielii oferind în acelaşi timp senzaţia de confort şi starea de bine.

Tratament facial „SÈVE MARINE®”

Tratamentul facial SÈVE MARINE® se adresează tuturor doamnelor şi domnişoarelor care doresc o curăţare catifelată
a tenului. Tenul este curăţat de toate impurităţile care îl sufocă şi irită şi îşi reface rapid prospeţimea şi strălucirea. Pielea rămâne
perfect hidratată, catifelată şi suplă toată ziua. Masca hidratantă împreună cu uleiuri de caisă şi salvie reprezintă un adevărat răsfăţ
pentru piele.

Tratament facial antirid „AGE DEFYING”
Tratamentul facial antirid pe bază de alge reduce apariţia ridurilor fine şi a ridurilor profunde, hidratează şi tonifică tenul.
Cremele bogate în vitaminele A, B, C şi E precum şi în minerale şi elemente esenţiale, protejează pielea, păstrează tonusul şi redau
luminozitatea naturală a pielii. Sunt disponibile 2 tratamente:
Hyalu-Procollagen –
Corectare a ridurilor cu acid hialuronic si colagen
Programul Silicium –
Umplere a ridurilor cu Silicium Marin (pentru ten lăsat)

Hidromasaj aromatic cu alge micronizate
Masaj facial şi decolteu
Masaj corporal de relaxare (general şi parţial)
Masaj anticelulitic
Masaj cu pietre vulcanice SABAI

Masajul sincronizat terapeutic SABAI cu minerale micronizate de Malachit şi Zincit vă
relaxează întreaga fiinţă, eliberându-vă mintea, trupul şi sufletul de stres. În timp ce vă relaxaţi total,
tensiunea, oboseala şi durerea acumulate dispar încet, oferindu-vă o senzaţie de linişte şi armonie.

Masaj limfatic (prin utilizarea unui sistem modern de presoterapie) - Programe estetică

Utilizând principiul presoterapiei şi al aparatelor cu tehnologie de ultimă oră, Centrul de Sănătate şi Înfrumuseţare
Clermont vă oferă mai multe programe de stimulare/reglare a sistemului limfatic şi implicit de îmbunătăţire a sistemului imunitar.
Programele, având la bază masajul limfatic, stimulează activitatea vaselor limfatice, uşurează trecerea limfei în locurile
afectate şi accelerează metabolismul în ţesuturi.
Sistemul limfatic colectează excedentul de limfă care se acumulează în ţesuturi. Acesta absoarbe şi transportă acizii graşi şi
grăsimile către sistemul circulator şi transportă celulele care prezintă antigen pentru îmbunătăţirea/stimularea imunităţii şi
ameliorarea/prevenirea afecţiunilor limfatice care cauzează inflamaţii şi alte simptome. Drenajul limfatic deblochează canalele şi
vasele limfatice.
Masajul limfatic are în principal beneficii medicale. Programele de durată medie ajută de asemenea la vindecarea şi
regenerarea ţesuturilor musculare, creşterea tonusului pielii şi redarea elasticităţii pielii. Aplicatorii speciali utilizaţi, cu multiple
compartimente suprapuse, asigură un masaj blând care stimulează circulaţia naturală a limfei în corp.
Programele propuse cu rol preponderent estetic:

 Program “Celulita”
 Program “Detoxifierea”
 Program “Imbunătăţirea troficităţii pielii”
 Program “Sindromul picioarelor grele”
 Program “Regenerarea”
Efectele programelor estetice pe bază de masaj limfatic: analgezic, antiedematos, creşte drenajul limfatic, miorelaxant,
sprijină microcirculaţia, ajută la regenerarea ţesuturilor, hrăneşte pielea şi zona subcutanată, creşte metabolismul local.
Contraindicaţiile programelor estetice pe bază de masaj limfatic: tromboflebită acută, tromboze venoase profunde
cunoscute sau suspectate, afecţiuni acute febrile, epilepsie, sarcină, tumori.
Pentru rezervări vă rugăm să apelaţi numărul 0267/342.123 (Recepţie hotel) respectiv interior 853 (Recepţie piscină, între
orele 10:00 – 21:00).

