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Horaris (subjectes a canvis i disponibilitat)

Tractaments, circuit d’hidroteràpia i saunes*
10.00h a 21.00h
Estiu: de diumenge a dijous: 10.00 a 20.00 h
de divendres a dissabte: de 10.00 h a 21.00 h

Gimnàs
De dilluns a diumenge: 07.00 a 21.00 h

* Els efectes aquàtics i les saunes s’aturen 15 minuts abans que tanqui l’Sport Wellness Mountain Spa.
  Els horaris dels serveis poden canviar. Per evitar possibles inconvenients, us recomanem que us n’informeu abans d’arribar
  a info@sportwellness.ad o per telèfon al: +376 870 510. 



Tots els tractaments proposats en aquesta carta estan disponibles cada dia 

fins a les 15 h i amb un descompte del 20%.

 Tot i que també es poden realitzar al llarg del dia 

al preu normal establert.



 Precios por persona | 4,5% IGI incluido

THE ODYSSEYS | 

  
El poder dels olis essencials, el poder del perfum

i la senzillesa del moviment s’uneixen en colors.

Submergiu-vos en el moment present i connecteu amb

el vostre veritable jo.

90 min.   165 €

Aquest massatge d’harmonia, lligat al moviment de

l’infinit, ajuda a recuperar l’harmonia, l’equilibri i la

transformació que permeten ajustar el present i crear

un futur gratificant.

75 min.   155 €

ESPECIAL MAMÁ | 

Per ajudar a la seva futura mare des del segon trimestre

a cuidar-se a ella mateixa i el seu bébé, aquest

massatge relaxant aporta els grans beneficis dels olis

nutritius juntament amb una gran relaxació a partir de

tècniques especialment dissenyades per a ella.

50 min.   135 €
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| BABOR Body Spa
L’alga espirulina té un efecte desintoxicant i hidratant, i

aporta a la pell vitamines, minerals i oligoelements que

afavoreixen l’eliminació d’edemes, la fermesa i l’elasticitat

dels teixits.

90 min. 145 €

AROMA & BENESTAR | BABOR Body Spa

Durant una sessió de massatge aromàtic, les
sensacions cutànies i olfactòries envien missatges de
benestar i de descans al cervell.
El massatge aromàtic també té una influència
psicosensorial, ja que les olors actuen sobre el nostre
estat emocional.
Escolliu l’aroma que més s’adapta al vostre estat
d’ànim i, així, després gaudireu de…
• Més energia: ENERGIZING.
• Relaxació muscular i anímica: RELAXING.
• Més equilibri de les càrregues musculars i emocionals:
BALANCING.
• Més tonicitat i elasticitat: SHAPING.

60 min. 122€

ENERGY RELEASE BACK by BABOR men
Tractament específic per a estimular el reg sanguini i relaxar 
la musculatura de l’esquena. S’aplica una

mascareta tèrmica de fang volcànic i es finalitza amb un 

massatge que deixa una agradable sensació de benestar.

50 min.                                                                  98€

CORPORAL

HARMONIZING | 



 Precios por persona | 4,5% IGI incluido
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TRACTAMET FACIAL A MIDA 
Aquest tractament facial personalitzat abordarà

directament totes les necessitats actuals de la pell:

seca o oliosa, sensible o cansada; cada tipus o estat

de pell serà abordat pel seu terapeuta. Un tractament

innovador i potent que protegirà la seva pell contra

l’envelliment prematur de forma específica per al seu

tipus de pell. 

60 min. 120 €

HIGIENE FACIAL
Neteja facial amb extracció, indispensable per a

eliminar en profunditat les impureses de la pell deixant

una magnífica sensació d’higiene i frescor.

60 min. 98 €

BELLESA ÚNICA | Tractaments Facials Personalizats by 
BABOR SKINOVAGEPX

SUPLEMENTO LIMPIEZA FACIAL
Únicament disponible en combinació amb el seu tractament facial.

30 min. 44 €

SUPLEMENT FACIAL INDIBA® DEEP BEAUTY
Únicament disponible en combinació amb el seu tractament facial.

30 min. 45 €

SUPLEMENT INFUSIÓ D’AMPOLLA CONCENTRADAFP

Experimenti el Ritual de Neteja Bi-Phase, abanderat de BABOR, seguit per la forma més intensiva de la teràpia de

bellesa: un tractament amb ampolla de bellesa professional. Gràcies als seus ingredients naturals ultraconcentrats i

adaptats al seu tipus de pell, aquest tractament intensiu amb ampolla produeix resultats immediats que podrà veure

i sentir.

30 min.  20 €

FACIAL

HIGH SKIN REFINER | TRACTAMENT LIFTING
Combat de manera visible contra tota mena d’arrugues, contra les línies d’expressió i contra la pèrdua de fermesa.

Efecte lífting, pell més suau i elàstica. Perfil facial més definit.

 60 min. 98 € 

 90 min. 138 €

ENERGY FACIAL by BABOR men
Allibera les pells cansades i sense vida de la típica pal•lidesa “de despatx”. Per a un rostre fresc i ple d’energia i

un contorn d’ulls meravellosament llis i relaxat.  

60 min.                                                                                                                                                           

ENERGY RELEASE BACK by BABOR men
Tractament específic per a estimular el reg sanguini i relaxar la musculatura de l’esquena. S’aplica una

mascareta tèrmica de fang volcànic i es finalitza amb un massatge que deixa una agradable sensació de  benestar.                                                                      
50 min.     

80 € 

98 

MULTI MASKING SILVER FOIL
Excepcional tractament que combina el Calming Serum per a eliminar vermellors, el sèrum actiu BTX per a eliminar

línies d’expressió i alliberar microtensions, una infusió de col•lagen per a reafirmar i tensar la pell i una mascareta de

plata amb àcid hialurònic, que multiplica el resultat dels sèrums i les cremes aplicades en el tractament.

60 min. 140 €

The Brand
DOCTOR BABOR Prescription TherapyRX

Preus per persona | 4,5% IGI inclòs

€ 



 Precios por persona | 4,5% IGI incluido

FIRE & ICE RED CARPET 
El tractament de les estrelles. Tractament facial intensiu, dissenyat per a restaurar la superfície de la pell d’una

manera ràpida i segura, fa disminuir l’aparició de línies fines i d’arrugues. És excel•lent per a tota mena de pells i per

a totes les edats. Aquest tractament facial afina el cutis d’una manera espectacular, sense que hi hagi temps per a la

inactivitat, la descamació o altres efectes secundaris negatius. És el tractament facial més popular d’IsClinical i deu

el nom al fet que és molt popular entre les estrelles de Hollywood.

60 min.  135 € TR
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FACIALS ANTIENVELLIMENT & LLUMINOSITAT | iSCLINICAL

FACIAL

HARMONY FACIAL iS CANCER CARE        Només de 10.00h a 14.00h
Tractament facial calmant i molt hidratant. Està dissenyat per a fer despertar els sentits i restaurar l’equilibri de la

pell, ja que en renova el to, la claredat i la resistència. Aporta una lluminositat saludable a la pell fatigada. També es

pot fer servir en pells irritades i sensibles. Està compost d’ingredients d’origen botànic i de vitamines antioxidants

multifuncionals. Protocol específic per a pacients d’oncologia. També és apte per a persones amb pells molt sensibles.

40 min. 114 €

INSTANT GLOW   Només de 10.00h a 14.00h
Tractament facial intensiu en un moment! Aconseguiu una lluminositat extraordinària en un temps rècord. Basat en el

tractament Fire & Ice, també és excel•lent per a tota mena de pells i per a totes les edats.

40 min. 114 €

Preus per persona | 4,5% IGI inclòs


