


Klasiskā masāža………………..………………..……………………….…………60 min 47€ | 90 min 60€ 
Pilna ķermeņa klasiskā masāža asins cirkulācijas uzlabošanai, saspringtu muskuļu atbrīvošanai, sāpju 
novēršanai un vispārējās veselības uzlabošanai. 

Dziļo audu SPORTA masāža….………………..……..30 min 45 € | 60 min 65 € | 90 min 85 € 
Terapeitiska un spēcīga masāža visam ķermenim vai atsevišķām zonām, ieteicama pēc fiziskas slodzes. 
Masāža dziļi iedarbojas uz muskuļiem un saistaudiem, uzlabo asins cirkulāciju, efektīvi atbrīvo ķermeni no 
sasprindzinājuma un atvieglo kustības.  

Muguras, kakla un plecu daļas masāža.………………………………..……………………30 min 35 € 
Terapeitiska masāža asinsrites veicināšanai, muskuļu saspringuma un sāpju novēršanai un pašsajūtas 
uzlabošanai.  

Pēdu masāža….………………….…………..………………..………………..…………………………30 min 35 € 
Pēdu masāža smaguma un sāpju sajūtas novēršanai, relaksācijai un labvēlīgai iedarbībai uz visu organismu.  

Galvas masāža…………..………………..………………..………………..……………………………30 min 35 € 
Galvas, kakla un plecu zonas relaksējoša masāža spriedzes mazināšanai, asins cirkulācijas uzlabošanai un 
savilktu muskuļu atslābināšanai.  

Ķermeņa pīlings + masāža.………………………………..………………………..………………70 min 60 € 

Sejas masāža….………………….…………..………………..………………..…………………………30 min 35 € 
Relaksējoša sejas masāža ādas dabisko atjaunošanās procesu veicināšanai, ādas šūnu vielmaiņu aktivizēšanai 
un mikrocirkulācijai. Masāžā izmantotās eļļas būtiski uzlabo ādas stāvokli, mitrina, baro un elastizē.  
Procedūrā ietilpst ādas attīrīšana, sejas un dekoltē masāža.  

Aromaterapijas masāža…………..………………..……………………….…60 min 55 € | 90 min 70 € 
Relaksējoša pilna ķermeņa aromterapijas masāža ar augu un ēterisko  eļļu maisījumu ādas stāvokļa 
uzlabošanai, mitrināšanai, barošanai un elastizēšanai.  

Masāža ar lavas akmeņiem………..………………..…………….…………………….…45 min 50 € | 80 min 65 € 
Dziļi sildoša masāža ar karstajiem lavas akmeņiem mugurai vai visam ķermenim. Masāža atbrīvo muskuļus un 
locītavas no saspringuma un sāpēm, sniedz relaksāciju gan fiziski, gan emocionāli, uzlabo organisma fizisko 
un emocionālo stāvokli, kā arī pašsajūtu. 



Aromātiska dabīgās šokolādes masāža un ietīšana………………………………………….…60 min 70 € 
Pilnīga antistresa procedūra ādas stāvokļa ievērojamai uzlabošanai un īstam baudījumam, pateicoties 
šokolādes aromātam un endorfīnus raisošajai iedarbībai.  
Procedūrā ietilpst masāža un ietīšana. 
 

Sildoša ārstniecisko pindu masāža………………………………………………………………………….…60 min 80 € 
Sildoša masāža labvēlīgai iedarbībai uz cilvēka bioenerģētisko lauku. Masāža tiek veikta ar rokām un dabīgām 
pindām. Pindas jeb eko maisiņi ir Lielupes SPA meistaru roku darbs. Tās tiek darinātas tikai no ekoloģiskām 
izejvielām - dabiska Latvijas lina, putraimiem, griķiem, Baltijas jūras sāls un enerģētiski spēcīgiem Latvijas 
dabas augiem. Masāžas laikā mazinās stress, līdzsvarojas iekšējā enerģija, notiek ķermeņa atbrīvošanās no 
toksīniem, ievērojami samazinās muskuļu sasprindzinājums, uzlabojās asins cirkulācija un limfas attece. 
Procedūrā ietilpst masāža un ietīšana. Pindu masāža pēc izvēles*: 
LATVIJAS  PINDU MASĀŽA, klasiska pindu masāža  
LATVIJAS PIPARMĒTRU PINDU MASĀŽA, atsvaidzinoša pindu masāža 
APELSĪNU-GREIPFRŪTU PINDU MASĀŽA, enerģizējoša pindu masāža 
LAVANDAS PINDU MASĀŽA, enerģizējoša pindu masāža 
*Vai individuāli piemeklēts ēterisko eļļu maisījums pirms procedūras vienojoties ar SPA speciālistu 
 

Greipfrūta DETOX AROMA rituāls………………………………………….………………………………….…60 min 60 € 
Greipfrūtā esošie antioksidanti un C vitamīns uzlabo imunitāti, ādas toni, mitrina un atjauno pēc ilgstošā 
ziemas perioda, veicina toksīnu izvadīšanos  no organisma un novērš garīgo nogurumu. Tā ēteriskā eļļa tiek 
uzskatīta  par vienu no iedarbīgākajiem antidepresantiem.  
Procedūrā ietilpst greipfrūta ķermeņa pīlings un pilna ķermeņa aromterapijas masāža. 

Ekskluzīvs ceriņu SPA rituāls………………………………………….………………………………………….…120 min 90 € 
Aroma rituāls ādas mitrināšanai, barošanai, atjaunošanai un šūnu reģenerācijai. Rituāls piešķir ādai veselīgu 
mirdzumu un izsmalcinātu aromātu. 
Procedūrā ietilpst ceriņu pīlings un masāža ar masāžas masku, ietīšana, sejas un galvas masāža.  



Lavandas rituāls pilnīgai relaksācijai………………………….………………………………………….…120 min 90 € 
Aromterapijas SPA rituāls sejai un ķermenim. Rituāls līdzsvaro emocijas, atbrīvo no stresa un spriedzes, 
atvieglo galvassāpes, uzlabo miegu, pazemina augstu asinsspiedienu. Iegūsiet tvirtu, mitrinātu un pabarotu 
ādu un jutīsiet aromterapijas iedarbību   
arī pēc procedūras.   
Procedūrā ietilpst ķermeņa pīlings, ķermeņa masāža, sejas ādas attīrīšana, sejas ādas un dekoltē zonas 
masāža.  

MOHITO veldzējums ķermenim………………….……………………………………………………………….…60 min 60 € 
Enerģijas un svaiguma piepildīts piparmētru SPA rituāls ķermenim. Atvēsinošais aromterapijas pīlings un 
masāža mazinās nogurumu un atjaunos enerģiju. 
Procedūrā ietilpst pīlings ar augstvērtīgu piparmētru ēterisko eļļu,  Latvijas piparmētru aromterapijas  
masāža ķermenim un  atsvaidzinoša piparmētru tēja pēc procedūras. 

”BORDEAUX” sarkanvīna procedūra………………….…………………………………………………….…75 min 75 € 
Tonizējoša Bordoux sarkanvīna ķermeņa procedūra, kas piesātināta ar antioksidantiem un vitamīniem. 
Procedūra tonizē ādu, padara to  gludāku un tvirtāku.  
Procedūrā ietilpst sarkanvīna pīlings, masāža un ietīšanas procedūra. 

Īpašas procedūras bērniem, izmantojot kosmētiskos līdzekļus,  kas nekaitē bērnu veselībai un labvēlīgi 
ietekmē ādas stāvokli. 

Relaksējoša masāža ķermenim 
3-5 gadi………………….………………………………………………………….…………………………………………………….….…20 min 27 € 

6-10 gadi………………….………………………………………………………….……………………………………………………..…30 min 27 € 

11-14 gadi………………….………………………………………………………….………………………………………………………40 min 30 € 

AROMA SPA rituāli ķermenim 
Saldo apelsīnu maska - masāža……………….……………………….…………………………………………………….….…30 min 27 € 

Persiku maska - masāža………………….……….………………………….……………………………………………………..…30 min 27 € 

Pilna ķermeņa masāža ar dabīgo šokolādi………………….…………………………………………………………………30 min 30 € 

SPA procedūra sejai 
Kopjoša sejas procedūra, kurā ietilpst sejas ādas attīrīšana, masāža un krēms.……………….….….…30 min 30 € 



Īpaši izstrādātas intensīvas sejas ādas procedūras - liftinga masāža sejai,  plastificējoša un dziļi atjaunojoša 
aļģu maska, kas lieliski kops sejas, acu un lūpu zonas ādu, garantējot tūlītēju rezultātu.  

Rituālos ietilpst arī roku masāža, uzacu korekcija un krāsošana. 

Atjaunojošs sejas ādas rituāls “Kakao un aļģes”……………………………………….……….…75 min 85 € 
Kakao un aļģu plastificējošā maska satur bagātīgi mitrinošu un atjaunojošu aktīvo vielu kompleksu sausai ādai 
un sniedz izteikti mitrinošu, ādas struktūru atjaunojošu un pretnovecošanas iedarbību. Kakao un aļģu 
kombinācija  
ar reģenerējošām īpašībām baro, mitrina, izlīdzina un aizsargā ādu no priekšlaicīgas novecošanās un 
nodrošina veselīgu izskatu. Saldā kakao smarža mazina emocionālo spriedzi, paaugstina dzīvīgumu un uzlabo 
garastāvokli.  

Super liftinga rituāls……………………………………………………………………………………………….……….…75 min 85 € 
Ādai pamosties liks aļģu trio apvienojumā ar mentolu un ginko bilobu. Plastificējošā un attīrošā aļģu maska ar 
spirulīnu un ginka ekstraktiem mitrina, plastificē, nostiprina un atjauno ādu. 
 

Sejas ādas tīrīšana ar ultraskaņu………………….….………………….…………………………….……….…60 min 50 € 
Sejas ādas dziļā tīrīšana ar ultraskaņas palīdzību. Procedūras laikā tiek noņemts ādas raga slānis, tādējādi 
uzlabojot sejas ādas krāsu, tonusu, šūnu mikrocirkulāciju un aktīvo vielu ievadīšanas uzsūkšanās spējas un 
tiek attīrītas poras, sašaurinās to diametrs un noņemts liekais sebums. 

Augļskābju procedūra………………….….………………….……………………………………………..…………….…50 min 50 € 
Individuāli ādas tipam un stāvoklim pielāgota augļskābju procedūra, kuras laikā tiek nolobītas atmirušās ādas 
šūnas un veicināta jaunu šūnu veidošanās. Pēc procedūras āda kļūst gludāka un tīrāka, poras tiek attīrītas un 
sašaurinātas, uzlabojas mitruma piesaistīšanas spējas, tiek novērsta priekšlaicīga ādas keratinizācija, uzlabota 
ādas struktūra, stimulēta kolagēna sintēze un acīmredzami samazinās smalkās līnijas un krunciņas.  
Ādas tipi: problemātiski, jutīga, nobriedusi, pigmentēta. 

Intensīvi mitrinoša procedūra.….………………….………………………………………………..…………….…60 min 50 € 
Sejas procedūra ādas mitruma līmeņa uzlabošanai. Dziļā attīrīšana piešķir ādai mirdzumu un veselīgu izskatu, 
padarot to gludāku, svaigāku un starojošāku. 

Nostiprinoša sejas procedūra ar cilmes šūnām.….………………….……………….………….…75 min 60 € 
Sejas kontūras nostiprinoša sejas procedūra ar liftinga efektu. Procedūra atslābina un padara maigākus sejas 
vaibstus, izlīdzina smalkās līnijas un krunciņas, piešķir ādai jaunavīgu un starojošu izskatu.  



ANTI-AGE procedūra nobriedušai ādai.….………………….……………………………..…………….…75 min 70 € 
Izsmalcināta ādas kopšanas procedūra nobriedušai ādai. Procedūra veicina ādas blīvumu un elastību, 
piešķirot tai tonizētāku un tvirtāku izskatu, nodrošina nepieciešamo mitruma līmeni, līdzsvaro lipīdu 
daudzumu un vizuāli tiek samazinātas smalkās līnijas un krunciņas.  

Procedūra vīriešu ādas kopšanai.….………………….………………………………………..…………………60 min 65 € 
Īpaši izstrādāta procedūra vīriešu ādas kopšanai ar tūlītēju efektu, izmantojot individuāli pielāgotus 
kosmētiskos līdzekļus atbilstoši katra vīrieša ādas tipam un stāvoklim. Procedūra veicina šūnu atjaunošanos 
un aktivizē mikrocirkulāciju, mitrina un tonizē ādu, palēnina novecošanās procesus, izlīdzina smalkās 
krunciņas un piešķir vienmērīgu ādas toni.  

Biorevitalizācija.….………………………………………………………………………………………………………………60 min 130 € 
Sejas biorevitalizācija ir procedūra, kuras laikā tiek veiktas mikroinjekcijas. Procedūras pretnovecošanas 
iedarbība ir vērsta uz to, lai notiktu audu atjaunošanās un rekonstrukcija. Procedūras laikā dermas slāņos tiek 
ievadītas dozētas hialuronskābes devas. Aktīvā vielā, kuru izmanto procedūrās, atrodas nestabilizētā stāvoklī, 
un nedēļas laikā pēc procedūras sadalās, veidojot tādu kā pamata bāzi hialuronātu sintēzei un rezervju 
papildināšanai. 

Hiarulonskābes injekcijas.….…………………….………………………………………………………………………60 min 75 € 
Hiarulonskābes injekcijas ādā ir ar lielāku koncentrāciju nekā mezoterapijas injekcijas. Hialuronskābe ir kā 
gēlveida viela ar caurspīdīgām un viendabīgām īpašībām. Hialuronskābe ir viela, kas ir dabiska ādas 
sastāvdaļa un kalpo, lai uzturētu audos mitrumu, pamazām laika gaitā lēnām uzsūcoties. Šie preparāti jūtami 
likvidēs mazas nepilnības un novecošanās pazīmes, bet āda kļūs neticami līdzena un gluda. 

Procedūra ar DERMAPEN.….…………………….………………………………………………………………………60 min 75 € 
Tas ir jauns posms kosmetoloģijā, kas ļauj atgūt jaunāku sejas un ķermeņa ādu jau pēc pirmās procedūras, 
turklāt bez rehabilitācijas perioda. Atjauno mitruma līmeni ādā un veicina jauna kolagēna izstrādi, samazina 
grumbas bez ķirurģiskas iejaukšanās. 

SMASLIFTINGS 
Viena sejas zona - acis/vaigi/piere/zods/dekoltē……………………..…….………………………………………….………………200 € 
Visa seja……………………..…….………………………………………….……………………………………………………………………..………350 € 
Kakls un dekoltē……………………..…….……………………………………………………………………………..…………….……….………300 € 
Visa seja, kakls un dekoltē……………………..…….……………………………………………………………………………..……..………500 € 
Ādas nostiepšanas procedūra ar ultraskaņu bez ķirurģiskas iejaukšanās. Ādas nostiepšanas/liftinga metode, 
kas atjauno ādas muskuļu tvirtumu bez ķirurģiskas iejaukšanās un bez redzamām pazīmēm, ka veikta 
procedūra. 
Procedūra piemērota jebkurai sejas un ķermeņa zonai gan sievietēm, gan vīriešiem. 

Pilna sejas ādas diagnostika ar jaunākās paaudzes tehnoloģiju.….……….………40 min 70 € 



Masāžas procedūra topošajām māmiņām.…………………………………………………..………..…60 min 65 € 
Saudzējoša un saspringumu mazinoša procedūra grūtniecēm. Procedūra atsvaidzina, novērš tūsku, uzlabo 
asinsvadu sieniņu tonusu un pašsajūtu skaistajā gaidīšanas laikā. Procedūrā ietilpst:  pīlings, atbilstoša aktīvā 
gēla uzklāšana, ietīšana ar aļģu masku, krēms un viegla masāža kājām. 
Procedūrā ietilpst: pīlings, masāža un krēma uzklāšana. 

Vakuuma masāža.………………………………………………………………………………………………………….…..…45 min 45 € 
Vakuuma masāža problēmzonām. Masāža aktivizē asinsriti, uzlabo vielmaiņu, veicina taukaudu šķelšanu un 
apjoma samazināšanos, kā rezultātā āda kļūst gludāka un tvirtāka. 
 

Sievietēm 
Sejas zonu vaksācija.………………………………………………………………………………………………………………………………..……10 € 

Paduses……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..………………15 € 

Rokas līdz elkonim……………………..………………………………………………………………………………………………….………………20 € 
Rokas visā garumā……………………..……………………………………………….………………………………………………..…………….…25 € 

Kājas līdz celim.………………………………………………………………………………………………………………………………………..……20 € 

Kājas visā garumā……………………..…………………………………………………………………………………………………..………………30 € 

Klasiskais bikini……………………..………………………………………………………………………………………………….………………..…30 € 
Bikini brazilian……………………..……………………………………………….………………………………………………..…………………..…35 € 

Vīriešiem 
Paduses.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……20 € 

Vēders……………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………20 € 

Krūtis……………………..………………………………………………………………………………………………….……………………..……………25 € 
Mugura……………………..……………………………………………….……………………………………………………………..…..…………….…40 € 

Mugura + pleci.……………………………………………………………………………………………………………….………………………..……45 € 



Seja 
Visa seja.………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………50 € 

Atsevišķas zonas - virslūpa/starp uzacīm/deguns/piere/zods/vaigi ……………………..…….………………………………20 € 

Rokas 
Paduses.………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………50 € 

Rokas līdz elkonim ………………………………………………………………………………………………..………………………………………65 € 
Rokas visā garumā ………………………………………………………………………………………………..……………………………………100 € 

Kājas 
Apakšstilbi ar ceļgaliem.……..…………………………………………………………………………………………………..…………………….95 € 

Kājas visā garumā ………………………………………………………………………………………………..………………………………….…140 € 
Pirksti ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..15 € 

Intīmā zona 
Bikini klasika.……..…………………………………………………………………………………………………..……………………………….…….60 € 

Bikini dziļais + sēžas zona ………………………………………………………………………………………………..…………………….….…80 € 
Vēdera līnija……………………………………………………………………………………..……………………………………….….………………..15 € 

Krūšu gali……………………………………………………………….………………………..……………………………………….….………………..10 € 

Komplekti 
Kājas visā garumā + paduses + bikini dziļais + sēžas zona.……..………………………………………………………….…….235 € 

Apakšstilbi ar ceļgaliem + paduses + bikini dziļais + sēžas zona ………………………………………………………..……180 € 
Dziļais bikini + paduses……………………………………………..……………………..…………………………………………………..……110 € 
 

Seja 
Visa seja.………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………150 € 

Atsevišķas zonas - virslūpa/starp uzacīm/deguns/piere/zods/vaigi ……………………………………………………………30 € 

Rokas 
Paduses.………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………50 € 



Rokas līdz elkonim ………………………………………………………………………………………………..………………………………………65 € 
Rokas visā garumā ………………………………………………………………………………………………..………………………………………95 € 

Kājas 
Apakšstilbi ar ceļgaliem.……..…………………………………………………………………………………………………..…………………….95 € 

Kājas visā garumā ………………………………………………………………………………………………..………………………………….…140 € 
Pirksti ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..15 € 

Pleci, mugura 
Pleci.……..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….70 € 

Mugura………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………100 € 
Krustu zona………………..……………………………………………………………………..…………………………………………………………..50 € 
Visas 3 zonas kopā………..………………………………………………………………………………………………………..………………….210 € 

Intīmā zona 
Bikini klasika.……..…………………………………………………………………………………………………..……………………………….…….80 € 

Bikini dziļais + sēžas zona ………………………………………………………………………………………………..……………………..…100 € 
Vēdera līnija……………………………………………………………………………………..……………………………………….…………………..30 € 

Krūšu gali……………………………………………………………….………………………..……………………………………….…………………..20 € 
 

Uzacu korekcija.……………………………………………………………………………………………………………………………………10 € 

Uzacu krāsošana.…………………………………………………………………………………………………………………………………10 € 
Skropstu krāsošana.…………………………………..………………………………………………………………………………………10 € 

Manikīrs (bez nagu lakošanas).……………………………………………………………………………….………45 min 30 € 
Procedūrā ir iekļauta nagu formas veidošana, kutikulas apstrāde un roku krēma uzklāšana. 



SPA manikīrs (bez nagu lakošanas).……………………………………………………………………….……60 min 35 € 
Šajā procedūrā ir iekļauta silta eļļas vanniņa rokām, nagu formas veidošana, kutikulas apstrāde, roku pīlings ar 
masāžas kustībām un mitrinoša vai barojoša maska. Procedūras nobeigumā ir relaksējoša roku masāža. Pēc 
procedūras Jūsu rokas būs maigas un āda īpaši gluda un kopta. 

Pedikīrs (bez nagu lakošanas).……………………………………………………………………………….………45 min 40 € 
Procedūras laikā Tiek veikta pēdu apstrāde un ar masāžas kustībām tiek uzklāts kāju krēms. Šīs procedūras 
rezultātā Jūs iegūsiet koptus nagus un pēdu ādu. 

SPA pedikīrs (bez nagu lakošanas).……………………………………………………………..………….……60 min 48 € 
Procedūra ar aromatizētu vanniņu kājām, kas mīkstina ādu un sagatavo apstrādei nagus un kutikulu. Tiek 
veikta pēdu apstrāde, pēdu pīlings, maska un atslābinoša pēdu masāža. Šī procedūra atbrīvo Jūsu kājas no 
saspringuma un noguruma, Jūs gūsiet viegluma un svaiguma sajūtu, koptus nagus un pēdu ādu. 

Lakošana + 15 € (nagu laka) / Gelish +20 € 

Parafīna vanniņa rokām vai kājām.………………………………………………………………………….……20 min 20 € 
Šī procedūra ideāli kopj un baro dehidrētu ādu. Parafīna vanniņa ir lielisks papildinājums manikīram vai 
pedikīram.




