
Tarife servicii Beauty Center Clermont 
 

Tarifele sunt valabile în intervalul 01.10.2022 – 31.03.2023. Toate tarifele sunt exprimate în lei şi includ TVA. 
Pentru serviciile rezervate dar neefectuate datorită neprezentării se achită 50 % din valoare. 
 

Tratamente de înfrumuseţare şi relaxare 
Proceduri Observaţii Durata (minute) Tarif (RON) 

Ritual Senzorial “POLYNESIA” Luni-duminică 90’ 230 
    

Terapie „INDOCEANE”* cu alge maronii şi lotus Luni-duminică 60’ 375 

Terapie „INDOCEANE”* cu alge maronii şi lotus + masaj corporal Luni-duminică 90’ 460 

Terapie „INDOCEANE”* cu alge maronii şi lotus + masaj corporal + masaj facial Luni-duminică 105’ 475 
    

Terapie „TROPICAL ESCAPE”* cu papaya şi ananas Luni-duminică 60’ 365 

Terapie „TROPICAL ESCAPE”* cu papaya şi ananas + masaj corporal Luni-duminică 100’ 435 

Terapie „TROPICAL ESCAPE”* cu papaya şi ananas + masaj corporal + masaj facial Luni-duminică 110’ 470 
    

Exfoliere corporală “AQUATIC SCRUB” Luni-duminică 25’ 105 

Exfoliere corporală “AQUATIC SCRUB” + masaj corporal Luni-duminică 55’ 205 
    

Tratament facial iluminant „SÈVE MARINE” Luni-duminică 45’ 200 
    

Tratament facial antirid „AGE DEFYING” – Hyalu-Procollagen (corectare riduri) Luni-duminică 60’ 380 
    

Tratament facial antirid „AGE DEFYING” – Program Silicium (umplere riduri - ten 
lasat) 

Luni-duminică 70’ 425 
 

* include 3 etape: exfoliere, aplicare mască de corp şi hidratare 
 

Servicii de întreţinere corporală, estetică şi de relaxare 
Proceduri / programe Observaţii Durata (minute) Tarif (lei) 

Masaj limfatic 
programe 
estetice 

Program “Celulita” (minim 2 şedinţe/săptămână) Luni-sâmbătă 60’ 85 

Program “Detoxifierea” (recomandare 4-6 tratamente) Luni-sâmbătă 60’ 85 

Program “Îmbunătăţirea troficităţii pielii” (minim 2 şedinţe/săpt.) Luni-sâmbătă 30’ 50 

Program “Sindromul picioarelor grele” (minim 1 şedinţă/săptămână) Luni-sâmbătă 45’ 60 

Program “Regenerarea” (minim 2 şedinţe/săptămână) Luni-sâmbătă 45’ 60 

Hidromasaj Luni-sâmbătă 20’ 45 

Baie terapeutică relaxantă cu sare Epsom şi ulei esenţial Luni-sâmbătă 20’ 60 

Masaj facial şi decolteu Luni-duminică 20’ 80 

Masaj de relaxare parţial Luni-duminică 20’ 85 

Masaj de relaxare general Luni-duminică 40’ 150 

Masaj pentru cupluri Luni-sâmbătă 60’ 345 

Masaj anticelulitic Luni-duminică 40’ 155 

Masaj cu pietre vulcanice SABAI Luni-duminică 90’ 275 
 
 

Abonamente 
SMALL** MEDIUM*** EXTRA*** 

5 intrări/şedinţe 10 intrări/şedinţe 15 intrări/şedinţe 

Piscină* (include accesul la sauna uscată & umedă, jacuzzi şi sala de fitness) 225 420 600 

Masaj de relaxare  parţial (şedinţe 20’) 400 760 - 

Masaj de relaxare general (şedinţe 40’) 710 1.350 - 

Sală fitness* (fără acces la piscină, sauna uscată şi sauna umedă) 125 200 - 

* Disponibilitate conform legislaţiei anti-pandemie în vigoare 
Abonamentul este individual, cu o perioadă de valabilitate: ** de 45 de zile; *** de 90 de zile 
Hotel Clermont  îşi rezervă dreptul limitării numărului de abonamente disponibile fără o informare prealabilă. 
 

Pentru eventuale limitări sau restricţii în privinţa programului şi /sau a serviciilor disponibile vă rugăm să parcurgeţi 
documentul Termeni şi condiţii ediţia 23.1. 
 
 


